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Завдання для самостійної роботи 
 

ТЕМА 19-20. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА ЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОЇ 

ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. НАУКОВІ ОСНОВИ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ 

1. Обрати питання для самостійного вивчення:  

 

1.Поняття та система Особливої частини кримінального права України. 

2.Значення Особливої частини у боротьбі зі злочинністю в сучасних умовах 

соціального розвитку суспільства. 

3.Наукові основи кваліфікації злочинів. Конкуренція норм. 

 

2.Курсант повинен засвоїти основні поняття теми і вміти їх тлумачити: 

“поняття Особливої частини кримінального права”, “значення Особливої 

частини кримінального права”, “наукові основи кваліфікації злочинів”, 

“конкуренція норм”. 

         Для кращого засвоєння положень про конкретні склади злочину 

пропонується така послідовність при їх вивченні, а саме: 

а).місце даного виду (складу) злочину у системі Особливої частини КК; 

б).з’ясування поняття конкретного складу злочину відповідно до закону про 

кримінальну відповідальність; 

в).юридичний аналіз складу злочину; 

г).види злочинів, кваліфікуючі ознаки; 

е).відмежування аналізуючи складів злочинів від суміжних. 
Рекомендована література до Теми 19-20:  
1. Матвійчук В.К. Становлення і розвиток системи Особливої частини 

кримінального законодавства України //Форум права.-2011.-№;2.-С.603-608 
2.Тростюк З.А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального 

кодексу України:Монографія.-К.:Атіка,2003.-144с. 
3.Хавронюк М.І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу 

України.-К.:Істина,2004.-504с. 
4. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: 

Навчальний посібник / За заг. ред. В.В. Коваленка; за наук. ред.. О.М. Джужи та 
А.В. Савченка.- К.: Атака, 2011. – 648 с. 

5. Кваліфікація злочинів: Навч.посіб. / За ред.. О.О. Дудорова, Є.О. 
Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с. 

6. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів : 
Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. Шакуна. – 4-те вид., перероб. – К. : 
Алерта, 2012. – 316 с. 

7. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. 
посібник. – 2-ге вид.,– К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. 

 

 

ТЕМА 21. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ 

1. Обрати питання для самостійного вивчення:  
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1. Диверсія, її відмінність від терористичного акту та інших суміжних злочинів 

проти власності, довкілля. 

2. Загальна характеристика Закону України ―Про основи національної безпеки 

України‖ від 19 червня 2003 року. 

3. Шпигунство, його види і відмежування від державної зради. 

4. Відмінність посягання на життя державного чи громадського діяча від інших 

суміжних злочинів проти життя і здоров’я особи, проти правосуддя, проти 

миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (п.8 ч.2 ст.115, ст.348, 

ст.379, ст.400, ст.443 КК). 

6. Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або 

державного кордону України. 

7.  Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших 

військових формувань. 

2.Курсант повинен засвоїти основні поняття теми і вміти їх тлумачити: 

“злочини проти основ національної безпеки України”, “державна зрада”, 

“диверсія”, “шпигунство”, “посягання на життя державного чи громадського 

діяча”, “насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення 

державної влади”. 

 Крім того, належить звернути увагу на наявність трьох форм державної 

зради та їх відмежування між собою, а шпигунство ,передбачене ст..111КК ,від 

шпигунства,передбаченого ст..114КК. Також належить ознайомитися зі змістом 

ЗУ― Про інформацію ‖ та відповідними підзаконними актами  і визначити, у 

чому полягає відмінність між відомостями, що становлять державну таємницю, 

та відомостями, що становлять конфіденційну інформацію, яка знаходиться у 

володінні держави. 

Рекомендована література до Теми 21:  
1.Закон України ―Про основи національної безпеки України ‖від 

19.06.2003р 

2. Закон України ― Про оборону України ‖  від 6.12.1991 р, в редакції від 

5.10.2000 р                                        

3. Закон України ― Про державну таємницю ‖  від 21.01.1994 р, в редакції 

від 21.09.1999 р   

4.Звід відомостей, що становлять державну таємницю(ЗВДТ). 

Затверджений наказом СБУ №440від 12.08.2005 р 

5.Кучера А.В. Злочини проти основ національної безпеки України.-Івано-

Франківськ: Сімик, 2003.-72 с. 

6.Мошняга Л.В. Суб’єктивні ознаки злочинів, які посягають на 

конституційні основи національної безпеки України /Л.В.Мошняга//Право і 

суспільство.-2010.-№1.-С.123-127. 

7.Шлапаченко В.М. Кримінальна відповідальність за шпигунство в 

законодавстві держав-членів НАТО: Навч.посіб.-К,: Національна академія 

Служби безпеки України,2007.-57 с.                                     
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       ТЕМА 22. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ`Я ОСОБИ 

1. Обрати питання для самостійного вивчення:  

 

1. Доведення до самогубства. 

2. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. 

3. Погроза вбивством. 

4. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення 

зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 

хвороби. 

5. Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей. 

6. Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або 

фармацевтичним працівником. 

7. Порушення прав пацієнта. 

8. Незаконне проведення дослідів над людиною. 

9. Насильницьке донорство. 

10. Незаконне розголошення лікарської таємниці. 

11. Умисне середньої тяжкості або легке тілесне ушкодження. 

12. Побої і мордування. Катування. 

13. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 

інфекційної хвороби. Зараження венеричною хворобою. 

14. Залишення в небезпеці. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в 

небезпечному для життя стані. Неподання допомоги хворому медичним 

працівником. 

15. Умисне вбивство або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі 

перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, 

необхідних для затримання злочинця. 

16. Погроза вбивством. 

17. Неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження 

особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 

хвороби.  

18. Незаконне проведення аборту. Незаконна лікувальна діяльність. 

2.Курсант повинен засвоїти основні поняття теми і вміти їх тлумачити: 

“злочини проти життя та здоров’я особи”, “вбивство”, “тілесне 

ушкодження”, “порушення порядку трансплантації органів”, “зараження 

вірусом імунодефіциту людини”, “зараження венеричною хворобою”, 

“залишення в небезпеці”, “незаконне проведення аборту”, “незаконна 

лікувальна діяльність”. 

Під час вивчення злочинів проти життя і здоров’я належить мати на увазі, 

що низка законодавчих і підзаконних актів України докладно регулює питання 

охорони та захисту здоров’я громадян (наприклад, Основи законодавства 

України про охорону здоров’я; Правила судово-медичного визначення ступеня 

тяжкості тілесних ушкоджень, затверджені наказом МОЗ України від 

17.01.1995 р., тощо), а також ці питання висвітлено в постанові Пленуму ВС 

України ―Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я 

особи ‖ від  7 лютого 2003 р.№2, яке належить уважно вивчити. Слід мати 
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також на увазі, що відмежування умисного вбивства ( ст.115 КК) від заподіяння 

тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.121 

КК) з урахуванням усіх об’єктивних обставин, як зазначено в п.22 зазначеної 

постанови Пленуму, визначальним при цьому є суб’єктивна ознака                                

( психічне ставлення  особи до смерті: при вбивстві - умисна форма вини, а в 

разі заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть 

потерпілого – необережна форма вини). 

Рекомендована література до Теми 22:  
1.Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.ХІ.1992 р 

2.Закон України ―Про трансплантацію органів та інших анатомічних 

матеріалів людини ‖ від 16.07.1999 р 
Інструкція щодо констатації смерті людини на підставі смерті мозку. 

Затверджена наказом МОЗ № 226 від 25.09.2000р 
3.Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних 

ушкоджень. Затверджені наказом МОЗ №6 від17.01.1995 р 
4.Постанова ПВС України №2 від 7.02.2003 р…―Про судову практику в 

справах про злочини проти життя та здоров’я особи‖ 
5.Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи: Матеріали 

наук.-практ.конф.(Харків),22-23квітня 2004 р./Ред. Кол.:В.В.Сташис(голов.ред.) 
та їн.-Харків; Юрінком Інтер,2004.-260 с 
          6.Алфьоров С.М., Шаблистий В.В. Кримінальна відповідальність за 

погрози застосуванням фізичного насильства: Монографія. – Запоріжжя: ФОП 

Зеленкевич Л.П., 2011. – 212 с. 

           7.Гороховська О.В. Вбивство через необережність: Монографія / Наук. 

ред. Музика А.А. – К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 180 с. 

8. Данилевський А.О., Болдарь Г.Є. Кримінальна відповідальність за 

вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи: проблеми кваліфікації та 

відмежування від суміжних складів злочинів: Науково-практичний посібник. – 

Луганськ: ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 152 с. 

           9.Литвин О.П. Злочини проти життя: Навчальний посібник. – К.: Вид-во 

Європейського університету, 2002. – 232 с. 

         10.Саинчин А.С. Убийства по заказу: Монография. – Одесса: Юридична 

література, 2003. – 246 с. 

 

 

        ТЕМА 23. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ 

1. Обрати питання для самостійного вивчення:  

 

1. Поняття предмету суспільних відносин як об’єктів посягання при вчиненні 

злочинів проти волі, честі та гідності особи. 

2. Міжнародні правові акти проти злочинності, що посягає на волю, честь та 

гідність особи. 

3. Міжнародні та внутрішні правові джерела, які гарантують та знаходяться на 

захисті волі, честі і гідності особи. 

4. Захоплення заручників. Відмінність від незаконного позбавлення волі або 

викрадення людини. 
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5. Експлуатація дітей. 

6. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

7. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини 

2.Курсант повинен засвоїти основні поняття теми і вміти їх тлумачити: 

“незаконне позбавлення волі”, “викрадення людини”, “захоплення 

заручників”, “підміна дитини”, “торгівля людьми”, “експлуатація дітей”, 

“використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом”, “незаконне 

поміщення в психіатричний заклад”. 

Під час вивчення даної теми і кваліфікації діянь слід враховувати 

специфіку системи злочинів проти волі,честі та гідності особі, яка полягає в 

тому, що практично всі їхні склади співвідносяться між собою як загальні і 

спеціальні, що нагально потребує точного відмежування між ними. Так, 

захоплення або тримання особи як заручника і торгівля людьми відображають 

спеціальні способи незаконного позбавлення волі, а тому утворюють лише 

реальну сукупність. Також має місце лише реальна сукупність 

злочину,передбаченого ст.146 КК з іншими злочинами  

Рекомендована література до Теми 23:         
          1.Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 

4.Х1.1950 р. Ратифікована  Україною 17.07.1997 р 

          2.Закон України ―Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні ‖ від 11.12.2003 р 

          3.Закон України  ―Про охорону дитинства ‖ від 26.04.2001 р 

          4.Закон України ―Про психіатричну допомогу ‖ від 22.02.2000р 
5.Постанова ПВС України №2 від 7.02.2003 р…―Про судову практику в 

справах про злочини проти життя та здоров’я особи ‖ 
          6.Вербенський М.Г., Мінка Т.П., Негодченко Д.О. Протидія торгівлі 

людьми в Україні: Монографія. – Дніпропетровськ, ДДУВС, 2010. – 236 с. 

          7.Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми (кримінологічні та 

кримінально-правові аспекти боротьби): Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 112 с. 

          8.Наден О.В. Торгівля жінками як кримінально-правова та соціальна 

проблема сучасності: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 288 с.  

          9.Орлеан А.М. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми: 

Монографія.  – Харків: СІМ, 2005. – 180 с.  

 

 

    ТЕМА 24. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ 

НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ 

1. Обрати питання для самостійного вивчення:  

 

1. Кримінальна відповідальність за вчинення статевих зносин у співучасті. 

2. Поняття особливо тяжких наслідків як кваліфікуючої ознаки при вчиненні 

статевих злочинів. 

3. Кваліфіковане зґвалтування та його співвідношення з іншими злочинами 

проти особи. 

4. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. 
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5.  Повторність та сукупність статевих злочинів. 

 2.Курсант повинен засвоїти основні поняття теми і вміти їх тлумачити: 

 “зґвалтування”, “задоволення статевої пристрасті неприродним 

способом”, “примушування до вступу в статевий зв’язок”, “статева 

зрілість”, “розбещення неповнолітніх ”  

  
Рекомендована література до Теми 24:  
1.Правила проведення судово-медичних експертиз(обстежень) з приводу 

статевих станів у бюро судово-медичної експертизи. Затверджені наказом МОЗ 
№6 від 17.01.1995 р 

          2.Постанова ПВС України №5 від 30.05.2008 р   ―Про судову практику у 

справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи ‖ 

          3.Постанова ПВС України №2 від 7.02.2003 р   ―Про судову практику у 

справах про злочини проти життя та здоров’я  особи. ‖ 
          4.Брич Л.П. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості  
особи за законодавством України.-Львів: Львівський державний університет 
внутрішніх справ,2010.-84 с. 

5.Дудоров О.). Кримінально-правова характеристика злочинів проти 
статевої свободи та статевої недоторканості особи: Наук.-практ.посібник.-
Луганськ:РВВ ЛДУВС ім..Е.Щ.Дідоренка,2011.-352 с 

6.Терещенко А.І., Шалгунова С.А. Науково-практичний коментар до IV 
розділу КК України ―Злочини проти статевої свободи та статевої 
недоторканості особи‖. – Дніпропетровськ: Юрид. академія МВС, 2003. – 52 с. 
          7.Шалгунова С.А., Терещенко А.І. Науково-практичний коментар до 

ст.153 КК України ―Насильницьке задоволення статевої пристрасті 

неприродним способом‖ // Науковий Вісник Юридичної академії МВС. – 2003. 

-№ 2. – С. 184-191. 

          8.Шеремет А.П. Злочини проти статевої свободи: Монографія. – Чернівці: 

ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2007. – 216 с.  

 

                   ТЕМА 25. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

1. Обрати питання для самостійного вивчення:  

1. Види крадіжки. 

2. Види грабежу. 

3. Види розбою. 

4. Вплив наявності зброї як знаряддя розбою на кримінальну відповідальність. 

5. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково 

опинилося у неї. 

6. Умисне знищення або пошкодження майна та його відмінність від інших 

злочинів (диверсія тощо). 

7. Погроза знищення майна та відмежування від злочинів, передбачених 

ст.ст.345, 350, 377 та інших суміжних злочинів 

8. Викрадення електричної або теплової енергії, шляхом її самовільного 

використання (ст.1881 КК). 

9. Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики (ст.194
1 
КК). 

10. Умисне або необережне знищення або пошкодження майна. Погроза 
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знищення майна.  

11. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. 

12. Порушення обов’язків щодо охорони майна. 

2.Курсант повинен засвоїти основні поняття теми і вміти їх тлумачити: 

“власність”, крадіжка”, “грабіж”, “розбій”, “вимагання”, “шахрайство”, 

“знищення майна”, “викрадення шляхом демонтажу”, “привласнення, 

розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем”, “заподіяння майнової шкоди” 

 

Рекомендована література до Теми 25:          
           1. Постанова ПВС України №10 від 6.ХІ.2009 р ―Про судову практику у 

справах про злочини проти власності.‖ 

           2. Постанова ПВС України  №3 від 26.04.2002 р― Про судову практику у 

справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими 

припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи 

радіоактивними матеріалами. ‖ 
3.Антонюк Н.О. Кримінально-правова охорона власності: Навч.посіб.- 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка,2012.-514 с 
4.Дудоров О.О. Кримінальна відповідальність за самовільне заняття 

земельної ділянки та самовільне будівництво: Монографія.-Луганськ: РВВ 
ЛДУВС ім..Е.О.Дідоренка,2012.-400 с. 

           5. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти власності. Навч.посіб.-

2е вид.-К.,2002-640 с. 

           6.Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. 

Видання 3-є. – К.: Атіка, 2007. – 592 с. 

           7.Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за крадіжки: Монографія. 

– К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 158 с. 

           8.Куц В.М., Кириченко Ю.В. Кримінальна відповідальність за незаконне 

використання електричної або теплової енергії: Монографія. – К.: Центр 

учбової літератури, 2010. – 160 с. 

           9. Матишевський П.С.  Преступления против собственности и смежные с 

ними преступления.-К.,1996.-240 с. 

         10.Терещенко А.І., Бублейник В.А. Кримінально-правова характеристика 

самовільного зайняття земельної ділянки // Науковий вісник ДДУВС. – 2008. - 

№2. – С.221-233 

 

   ТЕМА 26. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ 

ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

1. Обрати питання для самостійного вивчення:  

 

1. Поняття і види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав 

і свобод людини і громадянина. 

2. Злочини проти виборчих прав громадян. 

3. Злочини проти трудових прав громадян. 

4. Злочини, що посягають на сімейні стосунки. 
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5. Посягання на здоров’я, рівноправність та інші особисті права людини і 

громадянина. 

6. Злочини у сфері охорони права на об’єкти інтелектуальної власності. 

7. Злочини проти свободи совісті. 

2.Курсант повинен засвоїти основні поняття теми і вміти їх тлумачити: 

“перешкоджання здійсненню виборчого права”, “таємниця голосування”, 

“порушення законодавства про референдум”, “недоторканість житла”, 

“таємниця листування”, “незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)”, “грубе 

порушення законодавства про працю”, “грубе порушення угоди про працю”, 

“порушення авторського права і суміжних прав”, “недоторканність 

приватного життя”.  

 

Рекомендована література до Теми 26:  

1. Андрушко П.П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати 

участь у референдумі: кримінально-правова характеристика:Монографія.-

К.: КНТ,2007.-328с. 

2. Лихова С.Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та 

соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ У Особливої 

частини КК України):Монографія.-К.:Київський університет,2006.-573с. 

3. ПрисяжнюкІ.І. Кримінальна відповідальність за порушення 

недоторканності житла або іншого володіння особи в 

Україні:Автореф.дис…канд..юрид.наук.-К.,2010.-20с. 

4. Топчій В.В. Кримінально-правова характеристика неиплати заробітної 

плати,стипендії,пенсії чи інший установлених законом виплат( ст.175КК 

України):Монографія.-Львів:ЛьвДУВС,2010.-260с. 

 

        ТЕМА 27. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Обрати питання для самостійного вивчення:  

 

1. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою 

збуту підакцизних товарів. 

2. Фіктивне підприємництво. Фіктивне банкрутство. Доведення до 

банкрутства. 

3. Протидія законній господарській діяльності. 

4. Доведення до банкрутства. 

5. Маніполювання на фондовому ринку. 

6. Незаконне виготовлення,підроблення,використання або збут незаконно 

виготовлених,одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи 

контрольних марок.. 

7. Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів. 

8. Незаконне використання інсайдерської інформації. 

9. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) 

небезпечної продукції.   

2.Курсант повинен засвоїти основні поняття теми і вміти їх тлумачити: 

“контрабанда”, “легалізація (відмивання) грошових коштів”, “фіктивне 
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підприємництво”, “бюджетна система України”, “ухилення від сплати 

податків”, “підроблення марок акцизного збору”, “банкрутство”, 

“шахрайство з фінансовими ресурсами”, “фальшивомонетництво”,. 

Рекомендована література до Теми 27:  
         1.Закон України ―Про цінні папери та фондовий ринок ‖від 23.02.2006 р 

         2.Закон України ―Про заборону грального бізнесу ‖від15.05.2009 р 

         3.Закон України ―Про акцизний збір ‖від 18ю12ю1991 р 

         4.Закон України ―Про металобрухт ‖ від 5.05.1999 р 

         5.Постанова ПВС України №6 від 12.04.1996 р ―Про практику розгляду 

судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених          

грошей чи цінних паперів ‖ 

         6.Постанова ПВС України №8 від 3.06.2005 р ―Про судову практику у  

справах про контрабанду та порушення митних правил ‖ 
          7.Постанова ПВС України №3 від 25.04.2003 р ―Про практику  
застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у 
сфері господарської діяльності ‖ 

8. Постанова ПВС України №5 від 15.04.2005 р ―Про практику  
застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за 
легалізацію(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ‖ 
          9.Постанова ПВС України№15 від 8.10.2004 р ―Про деякі питання 
застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати 
податків, зборів, інших обов’язкових платежів ‖ 
        10.Постанова ПВС України №15 від 18.12.2009 р ―Про судову практику в 
справах про банкрутство ‖ 

11.Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально- 

правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. – 924  

        12.Киричко В.М. Злочини у сфері господарської діяльності за  

Кримінальним кодексом України та в судовій практиці: науково- практичний  

коментар/ В.М. Киричко, О.І. Перепелиця; за заг. ред. В.Я. Тація. – Х.: Право,  

2010. – 784 с. 

        13.Кулаков В.В., Лень В.В., Мірошниченко С.С., Руфанова В.М.,  

Титаренко О.О. Запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним  

використанням бюджетних коштів: Науково-практичний посібник. –  

Запоріжжя: Дніпровський металург, 2011. – 289 с. 

 

        ТЕМА 28. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ 

1. Обрати питання для самостійного вивчення:  

 

1.Поняття і види злочинів проти довкілля. 

2.Злочини проти екологічної безпеки. 

3.Злочини у сфері землевикористання, охорони надр, атмосферного повітря. 

4.Злочини у сфері водних ресурсів. 

5.Злочини у сфері лісокористування, захисту рослинного та тваринного світу. 

2.Курсант повинен засвоїти основні поняття теми і вміти їх тлумачити: 

“екологічна безпека”, “забруднення або псування земель”, “забруднення 

атмосферного повітря”, “забруднення моря”, “ “знищення або пошкодження 
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лісових масивів”, “захист рослин”, “незаконне полювання”, “порушення 

ветеринарних правил”, “захист довкілля”.  

Рекомендована література до Теми 28:  
1.Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в 

Україні:проблеми теорії застосування і розвитку кримінального законодавства.-

К.:Ін-т законодавства Верховної Ради України,2002.-635с. 

2.Ковтун О.М. Правова охорона територій та об’єктів природно-

заповідного фонду України:Навчальний посібник.-К.:Прецедент,2010.-229с. 

3.Митрофанов І.І. Кримінально-правове забезпечення охорони 

довкілля:монографія.-Кременчук:Щербатих О.В.,2010.272с. 

4.Оробець К.В. Кримінальна відповідальність за незаконне зайняттям 

рибним,звіриним або іншим водним добувним 

промислом:Дис…канд..юрид.наук.-Харків,2012.-235с. 

 

ТЕМА 29. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 

ТА МОРАЛЬНОСТІ 

1. Обрати питання для самостійного вивчення:  

 

1. Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної  

спадщини,знищення,руйнування або пошкодження об’єктів культурної 

спадщини. 

2. Жорстоке поводження з тваринами. 

3. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ 

насильства і жорстокості, расову,національну чи релігійну нетерпимість та 

дискримінацію. 

4. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. 

5. Створення або утримання місць розпусти і звідництво. 

6. Групове порушення громадського порядку. 

7.  Масові заворушення. 

 

 2.Курсант повинен засвоїти основні поняття теми і вміти їх тлумачити: 

“громадський порядок”, “масові заворушення”, “хуліганство”, “наруга 

над могилою”, “псування пам’яток історії або культури”, “жорстоке 

поводження з тваринами”, “твори, що пропагують культ насильства і 

жорстокості”, “порнографічні предмети”, “звідництво”, “проституція”, 

“втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність”.  

Рекомендована література до Теми 29:  
І.Закон України ―Про національний архівний фонд та архівні установи ‖в 

редакції Закону від 13.12.2001 р 

2.Закон України ―Про поховання та похоронну справу ‖від10.07.2003 р 

3.Закон України ―Про тваринний світ ‖в редакції від13.12.2003 р 

4.Звкон України ―Про захист тварин від жорстокого поводження ‖від 

21.02.2006 р 

5.Постанова ПВС України №10 від 22.12.2006 р. ―Про судову практику у 

справах про хуліганство. ‖ 
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6. Е.А.Звонок Хулиганство, совершаемое с использованием компьтерной 

техники. Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя 

незалежності України.  Спеціальний випуск 2005 р с.82-85 

7.Кузнецов В.В. Злочини проти громадського порядку та моральності: 

Практ.посіб.-К.: Вид.ПАЛИВОДА А.В.,2007.-160 с. 

8.В.Налуцишин.Проблеми відмежування хуліганства від суміжних 

злочинів. Вісник прокуратури№5(59) травень 2006 с.46-53 

9.В.Налуцишин. Способи вчинення кримінально караного хуліганства. 

Вісник прокуратури №2(56) лютий 2006. с.117-123 

        10.Терещенко А.І. Розмежування кримінально-караного хуліганства 

(ст..296 КК)від дрібного хуліганства, адміністративно-караного ( ст.173КУпАП) 

та інших злочинів. Актуальні проблеми охорони громадського порядку та 

досудового провадження. Матеріали наук.практ.конф. і круглих столів 

(ДДУВС,2009-2010) с.135-138 

11.Терещенко А.І. Людвік В.Д. Проблеми призначення покарання 

неповнолітнім за вчинення хуліганства. Матеріали Всеукраїнського наук.-прак. 

семінару (ДДУВС, 31.05.2012).с.52-53 
12.П.В.Шалдирван. Питання кваліфікації масових заворушень. 

―Законодавство України. Науково-практичні коментарі ‖ №4/2003 
 

ТЕМА 30. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

1. Обрати питання для самостійного вивчення:  

 

1. Втягнення у вчинення терористичного акту. 

2. Публічні заклики до вчинення терористичного акту. 

3. Сприяння вчиненню терористичного акту. 

4. Фінансування тероризму. 

5. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення 

чи пошкодження об'єктів власності. 

6. Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини. 

7. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 

8. Умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального 

господарства. 

9. Напад на об’єкти, що становлять підвищену небезпеку. 

10. Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали. 

11. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.  

2.Курсант повинен засвоїти основні поняття теми і вміти їх тлумачити: 

―громадська безпека‖, ―злочинна організація‖, ―бандитизм‖, 

―терористичний акт‖, ―воєнізовані або збройні формування‖, ―підвищена 

небезпека‖, ―зброя‖, ―боєприпаси‖, ―вибухові речовини‖, ―радіоактивні 

матеріали‖, ―відходи і вторинна сировина‖.  

Рекомендована література до Теми 30:  
1.Закон України ―Про боротьбу з тероризмом ‖ 20.03.2003 р 

2. Закон України ―Про об’єкти підвищеної небезпеки ‖ від 18.01.2001 р 

3. Положення про дозвільну систему. Затверджене постановою КМ №576 
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від 12.10.1992 р 

          4.Постанова ПВС України №13 від 23.12.2005 р ―Про розгляд судами 

кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями ‖ 

          5.Постанова ПВС України  №3 від 26.04.2002 р―Про судову практику у 

справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими 

припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи 

радіоактивними матеріалами. ‖ 

          6.Бедриківський В.В. Відмежування бандитизму від групового грабежу та 

розбою. Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх 

справ,№2,2009. с.133-138 
7.Б.Головкін. Розмежування розбою,вчиненого організованою групою, і 

бандитизму. Вісник прокуратури №8(62) серпень 2006 с.53-61. 
8.Демидова Л.М. Кримінальна відповідальність за створення злочинної 

організації.-Харків:СПД ФО ВАПНЯРЧУК Н.М.,2005.-256 с. 
           9.Ізотов А.Е. Втягнення у вчинення терористичного акту: кримінально-

правове дослідження: Монографія. – Харків: Право, 2010. – 174 с. 

         10.Зеленецький В.С., Ємельянов В.П., Настюк В.Я. та ін. Проблеми  

систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства 

України / За заг. ред. Зеленецького В.С., Ємельянова В.П.: Монографія. – 

Харків: Право, 2008. – 96 с.  
         11.О.Клименко Незаконне заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими 
припасами,вибуховими речовинами: кримінально-правова характеристика. 
Кримінальне право №4.,2010 с.121-124 

         12.Семикін М.В. Створення терористичної групи чи терористичної 

організації: кримінально-правове дослідження: Монографія / За заг. ред. проф. 

В.П. Ємельянова. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 145 с.  
 

 

ТЕМА 31. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА 

1. Обрати питання для самостійного вивчення:  

 

1. Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва. 

2. Злочини у сфері безпеки праці. 

3. Злочини у сфері безпеки виробництва. 

4. Порушення вимог законодавства про охорону праці. 

5. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у 

вибухонебезпечних цехах. 

6. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у 

вибухонебезпечних цехах. 

7. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. 

8. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової 

продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. 
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2.Курсант повинен засвоїти основні поняття теми і вміти їх тлумачити: 

:  “охорона праці”, “підвищена небезпека”, “вибухонебезпечні 

підприємства”, “ядерна безпека”, “радіаційна безпека”, “безпечне 

використання промислової продукції”, “безпечна експлуатація будівель і 

споруд”.  

 

 

Рекомендована література до Теми 31 
1. Борисов В.И. Уголовная ответственность за нарушение правил при  

производстве строительних работ.- Харьков:Вища школа,1977.-113с. 

2. Борисов В.І.,Крайник Г.С. Кримінальна відповідальність за порушення  

правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою: 

Монографія.-Х.:Юрайт,2012.-296с. 

3. Дудоров О.О.,Мовчан Р.О. Проблеми кримінальної відповідальності за  

злочини проти безпеки виробництва//Вісник Запорізького національного  

університету:Юридичні науки.-2011.-№3.-С.174-184 

4.Лановенко И.П.,Чангули Г.И. Уголовно-правовая охрана трудових прав 

граждан/Отв.ред.И.П.Лановенко.-К.:Наук.думка,1989.-280с. 

 

 

ТЕМА 32. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ТРАНСПОРТУ 

1. Обрати питання для самостійного вивчення:  

 

1. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного 

підприємства. Примушування працівника транспорту до невиконання своїх 

службових обов'язків. 

2. Порушення правил повітряних польотів. Порушення правил використання 

повітряного простору. 

3. Здійснення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування 

повітряного руху диспетчером управління повітряним рухом ( диспетчером 

служби руху) у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних чи 

психотропних речовин. 

4. Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха. 

5. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення 

дорожнього руху. 

6. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного 

засобу. 

7. Пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, 

конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів.  
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2.Курсант повинен засвоїти основні поняття теми і вміти їх тлумачити: 

“правила безпеки руху”, “експлуатація транспорту”, “пошкодження 

шляхів сполучення і транспортних засобів”, “захоплення транспортного 

підприємства”, “правила повітряних польотів”, “самовільне зупинення 

поїзду”, “ненадання допомоги судну”, “незаконне заволодіння транспортним 

засобом”, “пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та 

нафтопродуктопроводів”. 

 
Рекомендована література до Теми 32:  
1.Закон України ―Про дорожній рух‖ від 30.06.1993 р 
2.Правила дорожнього руху. Затверджені постановою КМ №1306 від 

10.10.2001р 

          3.Постанова ПВС України № 14 ―Про практику застосування судами 

України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту, а також адміністративні правопорушення на 

транспорті ‖ 

          4.Бабанін С.В. Вина при злочинному порушенні чинних на транспорті 

правил // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. - № 22. 

– С. 126-131. 

          5.Бабанін С.В. Удосконалення кримінального законодавства, 

регулюючого охорону безпеки руху на транспорті: Актуальні проблеми 

сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Матеріали науково-практичної 

конференції (м. Харків, 20 червня 2003 р.) / М-во внутрішніх справ України, 

Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – С. 43-45. 

           6.Бабанін С.В. Проблеми практики застосування деяких норм про 

транспорті злочини: Актуальні проблеми кримінального, кримінально-

процесуального законодавства та практики його застосування: збірник тез 

доповідей Регіонального круглого столу (м. Хмельницький, 21-22 лютого 

2003 р.) / М-во освіти і науки України, Хмельницький ін-т регіонального 

управління та права. – Хмельницький, 2003. – С. 121-124. 

           7.Бабанін С.В. Проблеми кваліфікації порушення чинних на транспорті 

правил (ст. 291 КК України) на досудовому слідстві: Теоретичні та практичні 

проблеми організації досудового слідства. Частина 2. Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 20-21 травня 2005 р.) / М-во 

внутрішніх справ України, Запорізький юридичний інститут МВС України. – 

Запоріжжя, 2005. – С. 3-6. 

          8.В.С.Гуславський, О.М.Опальченко, А.І.Терещенко Незаконне 

заволодіння транспортним засобом (науково-практичний коментар до статті 

215
3 

Кримінального Кодексу України)// Науковий вісник Дніпропетровського 

юридичного інституту МВС України.-2002.-№1(4).,-2002.-С.205-213 

           9.Котовенко О.М. Кримінальна відповідальність за пошкодження 

об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів: Монографія. – 

Харків: Консум, 2004. – 136 с. 

         10.Мисливий В.А. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 

у новому Кримінальному кодексі України // Науковий вісник 



 

 

17 

 

Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. - 2001. - № 2. - С. 68. 

        11.Мисливий В.А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації 

транспорту: Монографія. – Дніпропетровськ: Юридична академія Міністерства 

внутрішніх справ, 2004. – 380 с. 

 

ТЕМА 33. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, 

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ 

ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ`Я НАСЕЛЕННЯ 

1. Обрати питання для самостійного вивчення:  

 

1. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

2. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення 

чи пересилання прекурсорів. 

3. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів, його відмінність від незаконного публічного вживання наркотичних 

засобів. 

4. Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи 

виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів або 

утримання місць для вживання одурманюючих засобів. 

5. Порушення правил боротьби з епідеміями або поводження з 

мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами. 

6. Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів 

харчування чи іншої продукції. 

7. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. 

8. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними 

шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. 

9. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів без мети збуту.  

10. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. 

2.Курсант повинен засвоїти основні поняття теми і вміти їх тлумачити: 

“наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, прекурсори”, 

“посів або вирощування снотворного маку чи конопель”, “незаконне вживання 

наркотичних засобів”, “правила обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів”, “отруйні і сильнодіючі речовини”, 

“допінг”, “правила боротьби з епідеміями”.  

Рекомендована література до Теми 33:  

1.Закон України ―Про наркотичні засобі, психотропні речовини і 

прекурсори ‖  від  22.12.2006 р   

2.Закон України ―Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними‖ від 

15.02.1995 р 
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          3.Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

Затверджений постановою КМ №770 від 6.05.2000р 

          4.Таблиці невеликих,великих та особливо великих розмірів наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному 

обігу. Затверджені наказом МОЗ №188 від 1.08.2000 р 

          5.Постанова ПВС України №4 від 15.04.2005 р― Про судову практику в 

справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів ‖ 

          6.Баулін Ю.В., Борисов В.І., Дорош Л.В. та ін. Організований наркобізнес 

(поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності) / За заг. ред. Бауліна 

Ю.В., Дорош Л.В.: Монографія. – Харків: Право, 2005. – 256 с.   

  7.Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних  

засобів: Монографія. – К.: Логос, 1998. – 324 с. 

 

 

    ТЕМА 34. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ,    

        НЕДОТОРКАНОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

                                 ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ 

1. Обрати питання для самостійного вивчення:  

 

1. Злочини, які посягають на відносини у сфері охорони державної таємниці 

або конфіденційної інформації. 

2. Злочини, які посягають на недоторканість державного кордону. 

3. Злочини, які порушують порядок комплектування Збройних Сил України, 

що забезпечує її обороноздатність. 

4. Ухилення від призову на строкову військову службу. Ухилення від призову 

за мобілізацією. 

5. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів, його відмінність 

від ухилення від призову на строкову військову службу та ухилення від призову 

за мобілізацією. 

6. Розголошення державної таємниці, відмінність від державної зради. 

7. Втрата документів, що містять державну таємницю, відмінність від 

розголошення державної таємниці. 

8. Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну 

інформацію, яка знаходиться у володінні держави, відмінність від державної 

зради і шпигунства. 

9. Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що 

підлягають державному експортному контролю. 

10. Порушення правил міжнародних польотів, відмінність від порушення 

правил повітряних польотів та порушення правил використання повітряного 

простору. 

2.Курсант повинен засвоїти основні поняття теми і вміти їх тлумачити: 

“державна таємниця”, “конфіденційна інформація”, “державний 

кордон”, “правила міжнародних польотів”, “строкова військова служба”, 

“мобілізація”, “військовий облік”, “спеціальні збори”.  
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Рекомендована література до Теми 34:   
1.Володавська О.С. Суб’єкт злочину,передбаченого ст.330 Кримінального  

кодексу України//Форум права.-2010.-№4.-С.150-155 

2.Грачов С.В. Об’єкт та предмет злочину,пов’язаного з порушенням порядку 

здійснення міжнародних передач товарів,що підлягають державному 

експертному контролю (ст.333 КК України)//Право і суспільство.-2010.-№1.-

С.104-111. 

3.Капітанчук Л.Ю. Спосіб вчинення злочину та його особливості при 

незаконному переправлені осіб через державний кордон України//Форум 

права.-2008.-№2.-С.210-219. 

4.Притула А. Об’єктивна сторона незаконного переправлення осіб через 

державний кордон України//Вісник прокуратури.-2011.-№12.-С.63-70.    

 

ТЕМА 35. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ,ОБ`ЄДНАНЬ 

ГРОМАДЯН ТА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ 

1. Обрати питання для самостійного вивчення:  

 

1. Втручання у діяльність державного діяча. 

2. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча. 

3. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої 

ради. 

4. Умисне пошкодження ліній зв'язку. 

5. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, 

заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем 

або їх пошкодження.  

6. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання 

підроблених документів. 

7. Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, 

походів і демонстрацій. 

8. Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного 

отримання інформації. 

9. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд. 

10. Незаконні придбання,збут або використання спеціальних технічних засобів 

отримання інформації. 

2.Курсант повинен засвоїти основні поняття теми і вміти їх тлумачити: 

“державні символи”, “захоплення державних або громадських будівель 

чи споруд”, “представник влади”, “працівник правоохоронного органу”, “член 

громадського формування”, “державний діяч”, “народний депутат”, 

“самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи”, 

“примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань”, 

“самоправство”, “підроблення документів, печаток, штампів, бланків”, 

“умисне пошкодження ліній зв'язку”.  

Рекомендована література до Теми 35:       
          1.Закон України  ―Про Національну поліцію ‖ від 2.07.2015 р 
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          2.Закон України ―Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів ‖ від 23.12.1993 р 

          3.Закон України ―Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону ‖ від22.06.2000 р 

          4. Постанова ПВС України  №8 від 26.06.1992 р ―Про застосування 

судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, 

здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів ‖ 

          5. А.С.Габуда  Відмежування злочину, передбаченого ст.342 КК України, 

від однорідних адміністративних правопорушень. Митна справа №6(78) 2011, 

частина 2, книга 1 С.344-347 

          6. О.О.Дудоров Проблеми кримінальної відповідальності за підроблення 

документа. Часопис цивільного і кримінального судочинства №3.-2011 р 

          7. Ніколаєнко Н. Кваліфікація злочинів, що стосуються втручання у 

діяльність посадових осіб.// Право України.-2004.-№6.-С.92 

  8. Осадчий В.І. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності:  

Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 336 с. 

          9.Примаченко В.Ф. Причинение работниками милиции вреда при 

задержании лица, совершившего преступление (по законодательству Украины) 

// Полиция и борьба с преступностью за рубежом. – Вып. 5. – М.: ВНИИ МВД 

России, 2006. – С. 62-68. 
 

 

         ТЕМА 36. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО- 

          ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП`ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА  

                 КОМП`ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ  

1. Обрати питання для самостійного вивчення:  

 

1. Поняття злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. 

2. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку. 

3. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих 

програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут. 

4. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-

обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, 

комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені 

особою, яка має право доступу до неї. 

5. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим 

доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах 

(комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на 

носіях такої інформації. 

6. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них 
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оброблюється. 

2.Курсант повинен засвоїти основні поняття теми і вміти їх тлумачити: 

“робота електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж”, “комп’ютерна інформація”, “експлуатація 

автоматизованих електронно-обчислювальних систем”, “мережі 

електрозв’язку”.  

Рекомендована література до Теми 36:   
1.Азаров Д.С. Злочини у сфері комп’ютерної інформації(кримінально-правове 

дослідження).-К.:Атіка,2007.—304с. 

2.Карчевський М.В. Злочини в сфері використання комп’ютерної техніки: 

Навчальний посібник.-К.:Атіка.2010.-168с. 

3.Музика А.А.,Азаров Д.С. Законодавство про кримінальну відповідальність за 

―комп’ютерні ‖ злочини: науково-практичний коментар і шляхи 

вдосконалення.-К.:Паливода А.В.,2005.-120с. 

 

 

ТЕМА 37. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ 

ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ  

1. Обрати питання для самостійного вивчення:  

 

1. Відмежування службових злочинів від злочинів, вчинених службовими 

особами, відповідальність за які передбачена в інших розділах Особливої 

частини ККУ. 

2. Незаконне збагачення. 

3. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми.. 

4. Зловживання впливом. 

5. Підкуп особи, яка надає публічні послуги. 

6. Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі. 

7. Провокація підкупу. 

8. Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань 

2.Курсант повинен засвоїти основні поняття теми і вміти їх тлумачити: 

“службова особа”, “зловживання владою або службовим становищем”, 

“перевищення влади або службових повноважень”, “службове підроблення”, 

“службова недбалість”, “одержання, пропозиція, давання, провокація хабара”, 

“незаконне збагачення”, “комерційний підкуп”, “зловживання впливом”.  

 

Рекомендована література до Теми 37:  

          1.Закон України «Про  запобігання  корупції» від 14 жовтня 2014 року. 

          2.Постанова ПВС України  №5 від 26.04.2002 р ―Про судову практику в 

справах про хабарництво ‖ 

          3.Постанова ПВС України  №15 від 26.12.2003 р ―Про судову практику в 

справах про перевищення влади або службових повноважень ‖ 
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          4.І.Б.Газдайка-Василишин Кримінально-правова характеристика 

незаконного збагачення. Митна справа №4(82)2012, частина 2,книга 1.- С.86-90 

          5.Кобан Ж.І. Злочинне посягання на права людини шляхом зловживання 

владою або службовим становищем//Бюлетень Міністерства юстиції України.-

2004.-№6.-С.103 

          6. Мельник М.І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції 

та наслідки, заходи протидії): Монографія. – К.: Юридична думка, 2004. – 400 с.  

          7.Тучков С.С.Єфімова М.О.Характеристика діяння як ознаки складу 

злочину при перевищенні влади або службових повноважень (ч.1 ст.365 КК 

України) 
8.Хашев В.Г. Іноземці та особи без громадянства як суб’єкти злочинів у 

сфері службової діяльності //Актуальні проблеми кримінального і кримінально-
процесуального законодавства та практика його застосування.Збірник тез 
доповідей Регіонального круглого столу(21-22 лютого2003 р) Хмельницький 
інститут регіонального управління та права.-С.229 

9.Шалгунова С.А. Кримінально-правові та кримінологічні заходи 
попередження хабарництва серед співробітників органів внутрішніх справ: 
Автореф:дис..к.ю.н.:12.00.08/НАВСУ.-К.,1999.-16с. 
        10.Шалгунова С.А. Питання попередження хабарництва та корупції в 
органах внутрішніх справ//Науковий вісник Дніпропетровського юридичного 
інституту МВС України.-1999.-С.175 

 

ТЕМА 38. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ 

1. Обрати питання для самостійного вивчення:  

 

1. Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх  

діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя.  

2. Втручання в діяльність судових органів. 

3. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист. Розголошення 

відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист. 

4. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від 

виконання покладених на них обов'язків. 

5. Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх 

до відмови від давання показань чи висновку. 

6. Розголошення даних досудового слідства або дізнання. 

7. Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи 

підлягає конфіскації.  

8. Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. Ухилення від 

відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі. 

9. Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи. Дії, що 

дезорганізують роботу виправних установ. 

10. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти. Втеча із спеціалізованого 

лікувального закладу. 

11. Невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості. 

12. Невиконання слідчим вказівок прокурора. 

13. Втручання в діяльність захисника чи представника особи. 
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14. Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника 

особи. 

15. Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, 

пов’язаною з наданням правової допомоги. 

2.Курсант повинен засвоїти основні поняття теми і вміти їх тлумачити: 

“завідомо незаконні затримання, привід або арешт”, “примушування 

давати показання”, “завідомо неправосудний вирок, рішення, ухвала або 

постанова”, “учасники судового процесу”, “завідомо неправдиве повідомлення 

про вчинення злочину”, “приховування майна”, “відбування покарання”, 

“приховування злочину”.  

 
Рекомендована література до Теми 38:  
1. Закон України  ―Про Національну поліцію ‖ від 2.07.2015 р 

          2. Закон України ―Про попереднє ув’язнення ‖ від 30.06.1993 р 
3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 12.04.2012 р 
4. Постанова ПВС України №2 від 26.03.1993 р  ―Про судову практику в 

справах про злочини, пов’язані з порушенням відбування покарань в місцях 
позбавлення волі ‖ 

5. Постанова ПВС України №3 від 28.03.1986 р  ―Про  практику 
застосування судами України законодавства про порушення правил 
адміністративного нагляду ‖ 

6. Борисов В.Г. Кримінальна відповідальність за завідомо незаконні 
затримання, привід або арешт //Законодавство України.-2004.-№7.-С.53-59 
          7. В.В.Петров  М.В.Сийплокі   Кваліфікація притягнення завідомо 
невинного до кримінальної відповідальності. Вісник Луганського державного 
університету внутрішніх справ. Спец. вип. Проблеми застосування 
кримінального законодавства України.: Луганськ:Луган.держ.ун-т.внутр.справ.-
2007.- С.151-154 

           8.Терещенко А.І., Титаренко О.О. Кримінальна відповідальність за 

приховування злочину (ст.396 КК): деякі проблеми застосування та шляхи їх 

усунення// Влада, людина, закон. – 2007. - №1. – С.35-37 

           9.Трубников В.М., Орел Ю.В. Кримінальна відповідальність за злісну 

непокору вимогам адміністрації виправної установи: Монографія. – Харків: 

Харків юридичний, 2009. – 356 с. 

          10. М.В.Шепітько Завідомо неправдиве показання: аналіз суб’єктивної 

сторони злочину. Форум права.-2011-2. С.10391042 
 

ТЕМА 39. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ 

НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ) 

1. Обрати питання для самостійного вивчення:  

 

1.Поняття та види військових злочинів. 

2.Злочини проти порядку підлеглості і військової честі. 

3.Злочини проти порядку проходження військової служби. 

4.Злочини проти порядку користування військовим майном і його зберігання. 

5.Злочини проти порядку експлуатації військової техніки. 
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6.Злочини проти порядку несення бойового чергування та інших спеціальних 

служб. 

2.Курсант повинен засвоїти основні поняття теми і вміти їх тлумачити: 

“військовий злочин”, “непокора”, “опір начальникові”, “дезертирство”, 

“ухилення від військової служби”, “військове майно”, “правила поводження зі 

зброєю”, “правила керування транспортом”, “статутні правила”, “відомості 

військового характеру”, “незаконні дії військової службової особи”, “військова 

служба”, “військова влада”, “залишення поля бою”, “добровільна здача в 

полон”, “мародерство”, “військовополонені”.  

Рекомендована література до Теми 39: 

1. Бодаєвський В.П. Покарання за корисливі посягання військово- 

службовців на військове майно ( ст.410 КК України)./В.П.Бодаєвський//  

Підприємництво, господарство і право.-2009.-№3(!%().-С.128-132 

          2. Грищук В.К. Кримінальна відповідальність за самовільне залишення 

військової частини або місця служби: монографія/ В.К. Грищук, М.М.Сенько.-

Л.:Львів.держ.ун-т внутр..справ,2007.-308с. 

           3. Карпенко М.І. Кримінальна відповідальність за порушення статутних 

правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин 

підлеглості ( кримінально-правове та кримінологічне дослідження): 

монографія/ М.І.Карпенко.-К: КНТ,2007.-232 с. 

            4. Хавронюк М.І. Військові злочини. Коментар  

законодавства/М.І.Хавронюк,С.І.Дячук,М.І.Мельник.-К.: А.С.К.,2003.-270 с. 

 

 

         ТЕМА 40. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА                              

                            ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ 

1. Обрати питання для самостійного вивчення:  

 

1. Поняття і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку. 

2. Злочини проти миру. 

3. Злочини проти безпеки людства.  

4. Злочини проти міжнародного правопорядку. 

5. Пропаганда війни. 

6. Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування 

зброї масового знищення. 

7. Посягання на життя представника іноземної держави, відмінність від 

посягання на життя державного чи громадського діяча. 

8. Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист. 

9. Незаконне використання символіки Червоного Хреста,  Червоного Півмісяця 

та Червоного Кристала. Відмінність від ст.435 ККУ. 

10. Піратство. 

11. Найманство, та його відмінність від злочину, передбаченого ст. 149 ККУ. 
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12.Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та 

пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів 

2.Курсант повинен засвоїти основні поняття теми і вміти їх тлумачити: 

 “війна”, “агресивна війна”, “зброя масового знищення ”, “екоцид”, 

“геноцид”, “представник іноземної держави”, “міжнародний захист”, 

“піратство”, “найманство”, “символіка Червоного Хреста,  Червоного 

Півмісяця та Червоного Кристала”. Крім того, належить ознайомитися з 

визначенням агресії, як воно сформульоване в Резолюції ХХІХ сесії Генеральної 

Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 р. Також необхідно ознайомитися з 

постановою апеляційного суду м.Києва у кримінальній справі за фактом 

вчинення геноциду в Україні в 1932-1933 рр.,порушеної стосовно Сталіна            

(Джугашвілі)Йосипа Віссаріоновича та інших і сформулювати свою думку 

щодо кваліфікації цього діяння. 

Рекомендована література до Теми 40 

1.Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та 

національний аспекти: Монографія.-К.;Юридична думка,2009.-332с. 

2.Маєвська А.А. Злочини проти людяності: міжнародно-правовий 

аспект:Дис….канд. юрид. наук. – Харків , 2002.-182 с. 

3.Попович В.П. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права у 

кримінальне законодавство України: Дис…канд..юрид.наук.-Львів,2010-322с. 

4.Решко П.І. Найманство: Монографія.-Херсон: ОЛДІ-плюс,2010.-372 с. 
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